ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO:
O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa de
engenharia especializada para obras de Construção de Estação Elevatória de
Esgoto, na cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo, baseado no Projeto
Executivo existente e demais documentos pertinentes com fornecimento total de
material, equipamentos e mão de obra e dentro dos padrões estabelecidos em Leis
e Normas Técnicas.
2. JUSTIFICATIVA:
Em atendimento ao Plano Diretor de Esgoto do SAAE, e o aumento da densidade
habitacional na região do Bairro Inhayba o qual pertence a bacia de contribuição da
ETE Aparecidinha, portanto em função da projeção demográfica e do panorama
atual, há a necessidade de implementação de uma estação elevatória de esgoto
para que possamos enviar o esgoto gerado neste bairro até a Estação de
Tratamento de Esgoto unidade Aparecidinha.
As obras deverão ser executadas atendendo integralmente todas as especificações
e detalhamento do Projeto Executivo e documentos existentes, fornecido pelo SAAE
Sorocaba que fazem parte integrante deste Certame Licitatório.
3. UNIDADES CONSTITUINTES INTERVENÇÕES E RESUMO DAS OBRAS DA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE);
Todas as especificações e detalhamentos estão contemplados no Memorial
Descritivo EEE adendo do Projeto Executivo, parte integrante do certame licitatório.
4. VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA.
As empresas interessadas em participar do certame deverão obrigatoriamente
efetuar visita técnica no local da obra, sendo que a mesma será acompanhada por
um técnico desta autarquia.
a) Declaração de visita obrigatória fornecida pela Direção Geral do SAAE de
Sorocaba:
a1) Para obtenção da declaração da visita citada no subitem anterior, a licitante
interessada em participar deste certame deverá visitar o local dos serviços a fim de
tomar conhecimento das condições e dificuldades que o mesmo apresenta para a
perfeita execução do objeto. A licitante deverá informar por e-mail a data e o horário
para a realização da visita, como também os dados da empresa e do representante
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credenciado, devendo comparecer no dia agendado no Setor de Licitação e
Contratos do SAAE Sorocaba, à Avenida Pereira da Silva n° 1.285, no Jardim Santa
Rosália, de onde será acompanhado por um representante do SAAE. Não serão
aceitas quaisquer argumentações posteriores consequentes de desconhecimento
dessas condições.
a2) A visita técnica deverá ser efetuada por um representante devidamente
credenciado pela empresa licitante, devendo comprovar esta condição no ato da
visita.
a3) A visita técnica poderá ser efetuada até a data da abertura do certame.
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1 Qualificação Técnica Operacional.
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsável(is) técnico(s),
com no mínimo 01 (um) profissional com formação em Engenharia Civil, 01 (um)
profissional com formação em Engenharia Mecânica, 01 (um) profissional com
formação em Engenharia Elétrica e 01 (um) profissional com formação em Segurança
do Trabalho, com comprovação de vínculo profissional.
b) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do
licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente CREA, no(s) qual(ais) se
indique(m), nos termos da Súmula 24 do TCESP, no mínimo:
b1) Execução de obras civis e gerais de implantação de Estação Elevatória de
bombeamento com montagem mecânica e hidráulica, com vazão mínima de 50 L/s e
fornecimento total dos equipamentos e materiais.
b2) É permitido o somatório de atestados que comprovem o tendimento do acima
estabelecido.
b3) O(s) atestados(s)/certidão(ões) deverá(ão) ser apresentados em papel timbrado, no
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante
de quem o(s) expediu, com a devida identificação.
b4) O(s) atestados(s)/certidão(ões) que não estejam em nome da licitante somente
serão aceitos nos casos de cisão, fusão e incorporação da pessoa jurídica, bem como
na hipótese da constituição de subsidiária integral nos termos dos arts.251 e 252 da Lei
nº11.101/05, em que esteja comprovada, inequívoca e documentalmente, a
transferência definitiva, para si, do acervo técnico.
5.2 Qualificação Técnica Profissional.
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• Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT('s),
emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome
do(s) responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará pela execução dos serviços
contratados, com comprovação de vínculo profissional nos termos da Súmula 25 do
TCESP, de forma a comprovar serviços de mesmas características às do objeto desta
Licitação e que façam explicita referência à execução de obras civis e gerais de
implantação de Estação Elevatória de bombeamento com montagem mecânica e
hidráulica.
b) Relação da equipe técnica de responsável pela execução das obras e serviços, com
indicação dos engenheiros responsáveis técnicos, com a devida comprovação de
vínculo profissional, nos termos da Súmula 25 do TCESP.
b1) A relação mencionada no item acima deverá conter no mínimo: Engenheiro Civil,
Engenheiro Mecânico, Engenheiro Eletricista e Engenheiro com especialidade me
segurança do trabalho. Deverá constar na relação, o Engenheiro Preposto que ira se
relacionar diretamente com o SAAE.
c) Para a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula 25 do
TCESP.
6. EQUIPE TÉCNICA
A empresa a ser contratada deverá dispor de equipe de técnicos de comprovada
experiência em obras de natureza compatível com as descritas no objeto acima referido
principalmente o engenheiro preposto da obra, qualificado para prestar esclarecimentos
e dirimir duvidas e manter atualizada as informações e cronograma da obra através de
relatórios e planilhas.
7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, o SAAE designará
uma Equipe de Fiscalização adequada, e/ou uma empresa especializada que atuará
sob a responsabilidade de um Coordenador do SAAE, sendo que lhe caberá
estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme o
presente Termo de Referência.
Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados
pela Contratada, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à
execução dos trabalhos.
A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.
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Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual.
A Equipe de Fiscalização buscará auxiliar a Contratada onde for possível, no acesso às
informações necessárias à execução dos trabalhos.
A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a
Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A contratada deverá fornecer todos os manuais de operação e manutenções
detalhados e cronograma de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os
novos equipamentos elétricos, mecânicos e demais a fim de garantir ao SAAE as
condições de operação e manutenção do sistema.
Deverá ser descrito cada etapa do sistema de tratamento, especificando e detalhando
todas as informações necessárias para o perfeito funcionamento, garantindo a
eficiência calculada no projeto. Elaborar um cronograma de manutenção tanto
preventiva quanto temporária de todos os equipamentos dentro das recomendações
dos fabricantes.
Manual de treinamento e transferência de tecnologia para operacionalidade e
manutenção de equipamentos, inicialmente através de cursos específicos para área de
eletromecânica e operacional com no mínimo 200 horas cada curso e após treinamento
pratico durante todo o período de pré-operação. No final das obras a empresa devera
apresentar toda documentação relativa a pré operação e start up dos equipamentos.
Cabe a contratada a manutenção e conservação dos equipamentos, prédios e da área
da EEE todos os itens para uma perfeita conservação da unidade durante a obra, o
SAAE efetuará vistorias periódicas para acompanhamento destes serviços.
A Contratada deverá:
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referência e Projeto Executivo com os mais elevados padrões de competência,
integridade profissional e ética;
Considerar as decisões ou sugestões da Equipe de Fiscalização sempre que as
mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade
dos mesmos;
Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as obrigações
trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível superior ter registro nos
respectivos órgãos de classe;
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Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de
veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras;
Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na execução
das atividades externas próprias;
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar
sempre dentro dos prazos estabelecidos.
Toda a comunicação entre a futura Contratada e o SAAE deverá ser feita por escrito:
as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.
Elaborar e entregar ao SAAE, relatórios de andamento das obras das etapas e também
quando da conclusão das obras e instalações, relatório completo do cadastro técnico
de todos os serviços, equipamentos, painéis, tubulações diversas e demais itens como
um todo, contendo todas as informações técnicas necessárias a fim de relatar ao SAAE
tudo que for necessário para operação e manutenções futuras, relatório este que
deverá ser do tipo “as built” (como construído) total do sistema.
Atender e cumprir na íntegra todas as leis e decretos relacionados a Segurança e
Medicina do Trabalho, fornecendo ao SAAE relatórios de todas as atividades durante a
vigência do contrato bem como informações que a Fiscalização entender serem
necessárias.
Arcar com os custos e procedimentos para obter o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB),
conforme estabelecido na Lei nº. 12.222, de 01 de setembro de 2020.
Todos os conteúdos que não estiverem mencionados ou contemplados neste Termo de
Referência e Projeto Executivo deverão ser definidos antecipadamente com a Equipe
de Fiscalização que deverá manter sempre a qualidade excelente dos serviços e
instalações a serem executados.
9. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados e concluídos dentro do prazo
especificado no cronograma físico financeiro do projeto executivo, atendendo e
cumprindo rigorosamente todas as etapas da obra contados a partir da data da
emissão da Ordem de Serviço emitida pelo SAAE após a assinatura do contrato pelas
partes interessadas.
Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados pelo SAAE por medição,
mediante os documentos de cobrança tais como:
Notas Fiscais/Faturas.
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As faturas serão apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medição
aprovado pela fiscalização.
A Contratada emitirá Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde deverá
ser atestada a execução dos serviços pelo Setor competente do SAAE Sorocaba.
A empresa vencedora deverá apresentar um cronograma global especificando os
trabalhos de cada uma das etapas mensais.
Os pagamentos somente serão efetivados após aprovação da equipe de fiscalização
contratado ou deste SAAE.
10. RECURSOS FINANCEIROS.
A despesa decorrente desta licitação será atendida através das dotações
orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente exercício
financeiro, as dotações.

_____________________________
CLÓVIS DE LUCA
Diretor de planejamento e Projetos
CREA 5060789135
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